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W-Nyt  udgives af Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning, som er klasseklubben
for wayfarersejlere i Skandinavien.
Redaktion:
Jørgen F. Hansen, Ordrupvej 23,2  2920 Charlottenlund,
e-mail: jfhansen@mail.dk
Materiale til bladet kan sendes med e- mail eller på diskette til postadressen.
Layout (omslag): Anne Vibskov, Tryk::Vesterkopi, Odense .
 Antal eksemplarer: 450
Deadline:
Bladet udkommer næste gang i juni måned med deadline senest 20. maj!
PR-pakke:
Sekretæren sender gerne en PR-pakke til interesserede, indeholdende et par
numre af W-nyt. Medlemskab af SWS opnås ved at betale kontingent for 2003
på kr. 200 på SWS’ girokonto. Sekretærens e-mail: trp@wt.dk

Redaktørens hjørne

Kik  jævnligt ind på :
         www..wayfarer.dk
for seneste opdateringer .
    Alle kalenderdata skal meddeles til:
Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16,
6715 Esbjerg N
Tlf.: +45 75 12 16 46
E-mail: jenskonge@esenet.dk

   Det er en god ide at holde øje med
aktivitetskalenderen på hjemmesiden
www.wayfarer.dk, da oplysninger her i
bladet kan være ændret eller der er tilfø-
jet oplysninger efter udgivelsen af
W-Nyt.
    Formentlig bliver hjemmesidens lay-
out ændret i løbet af foråret. Der anven-
des en anden teknologi, som muliggør
et opdateringer ikke er absolut afhængig
af at webmasteren er på sin pind og at
andre aktører også kan tilføje ændringer
i sidste øjeblik før et arrangement.

    Klassereglerne for 2003 nu er lagt på
www.wayfarer.dk og  de kan købes for
20,- kr. hos sekretæren.
Reglelændringerne har gyldighed fra
01.04.2003 og berører følgende numre:

14.2(c), 28.1-2-3-4, 30.7, 35.6, 35.7, 38

SWS websiteIndhold

Indhold i dette nummer Undertegnede  har indtil videre taget
        rollen som redaktør af W-Nyt, fordi
Lone indtil videre ikke har tid til at lave
blad.
   Som mange af jer ved, har jeg et godt
kendskab til wayfarerfarersejlerne, og
hvad  de forventer af W-Nyt.
   Jeg har tidligere været redaktør for an-
dre klubblade og glæder mig til at prøve
kræfter med også vores blad.
    Indholdet i aprilnummeret er naturlig-
vis præget af den kommende sæsons
mange aktiviteter. Til efteråret forventer
jeg så til gengæld at modtage resultat-
lister og turbeskrivelser, gerne med
mange fotos.
     Jeg vil gerne have tekst med minimal
formattering, gerne i RTF format. Opstil-
linger af resultater og lignende i regne-
arksformat som for eksemper Excel, igen
uden formattering.
   Billeder må gerne sendes elektronisk,
helst i TIF format i en passende størrelse
på 7 gange 10 cm( undtagen forside-
billeder på 15 gange 20 cm) og med ca.
200 pixels pr tomme. Papirbilleder kan
sendes med posten.
    W-Nyt vil blive lagt ud på hjemme-
siden som PDF fil i en lav opløsning for
at gøre filstørrelsen mindst muligt. Hav
alligevel tålmodighed ved hentningen,
den kan godt tage nogen tid med almin-
deligt modem.
    Jeg beklager  den forsinkede udsen-
delse, men der har været problemer med
at få datoer og materiale fra diverse sejl-
klubber.
   Hermed ønsker  jeg alle en rigtig god
sejlsæson.
Jørgen F. Hansen

Check

www.wayfarer.dk

før du tager af sted
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Ny Redaktør
I sidste nummer af W-nyt bad vores re-
daktør Lone om afløsning.
Vores tidligere formand i SWS Jørgen
F. Hansen har velvilligt stillet op som
redaktør.
Vi vil gerne sige tak til Jørgen for at gå
ind i det store arbejde det er at lave et
klubblad af så høj kvalitet som vore W-
nyt.
Jørgen har en solid baggrund og erfa-
ring fra andre publikationer som han
også er redaktør for.
Der skal naturligvis også lyde et stort
tak til Lone for at producere et flot  W-
nyt igennem det sidste års tid. Vi håber,
at du på trods af travlhed, stadig får tid
til også at sejle.

Internationalt Rally 2003
Vores tursejladssekretær Bo Christensen
har arbejdet videre med dette projekt og
der er også nyt til dig herom i dette
nummer af W-nyt. Det er nemlig nu at
du skal melde dig til, hvis du ønsker at
deltage. Læs mere andetsteds i bladet.

Generalforsamling
Det varer ikke længe før vi igen er på
vandet med vores joller, og så bliver det
hurtigt sommer med fed sejlads ved
Rantzausminde.
Det varer heller ikke længe, før vi igen
er til generalforsamling i SWS på
Rantzausminde. Derfor vil du i dette
nummer af W-nyt finde en indkaldelse
med dagsorden. Sæt kryds i kalenderen
allerede nu.

Nyt fra Komiteen

På generalforsamlingen skal vi tage stil-
ling til et forslag til ændring af vores
love indsendt af  K.H. Jensen. Ordlyden
til forslaget finder du under indkaldelsen
til generalforsamlingen.
Forslaget til vedtægtsændringer har fået
komiteen til at se på om vores love ge-
nerelt trænger til justeringer.
Der er nedsat et udvalg bestående af Bo
Christensen, Jørgen Svane og Poul
Ammentorp. Vi vil  de næste måneder
arbejde teksten igennem med henblik på
offentliggørelse af evt. ændringsforslag i
næste W-nyt og naturligvis på vores
hjemmeside.

Poul Ammentorp

PS: Vi har været på vandet et par gange i
marts. Det er bare herligt, men vær for-
sigtig for det er stadig meget koldt at
bade, men når bladet er på gaden , så er
der ikke længe til årets første stævne i
Roskilde. Vi ses!

Indkaldelse til Generalforsamling 2003

Dato:  Torsdag den 10. juli 2003  Kl: 9:30

Sted: Rantzausminde Camping,
Rantzausmindevej 215, DK-5700 Svendborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Kassereren fremlægger revideret regskab for 2002 til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for 2003
5. Forslag til ændring klasseregler
6. Forslag til ændring af SWS’ Love (se ordlyd nedenfor)
7. Valg af komite
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Vel mødt
SWS komiteen

Forslag fra K. H. Jensen til ændring af SWS’ Love :

§ 6. Generalforsamling

Nuværende Love:
b. Forslag, der ønskes vedtaget på generalforsamlingen, må fremsendes til
sekretæren inden 1.januar.

K.H.Jensens ændringsforslag:
b. Forslag fra SWS-medlemmer som ønskes behandlet på  generalforsam-
lingen må fremsendes til SWS-sekretæren inden den 1. januar, og  skal af
SWS med dagsordenen bekendtgøres for medlemmerne  senest 14  dage
før generalforsamlingen.

Generalforsamling
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Regnskab 2002              Budget  2003   Budget 2004

Indtægter:  Indtægter:  Budget. Indtægter    Budget. indtægter

Kontingentindbetalinger  kr     64.225,00  kr          75.000,00  kr        76.600,00

Målebreve  kr          850,00  kr               656,00  kr             689,00

Salg af diverse artikler  kr       5.716,85  kr            4.200,00  kr          4.410,00

Salg af sejlknapper  kr          300,00  kr               263,00  kr             276,00

Renteindtægter  kr            34,03  kr                     -

Diverse indtægter  kr          850,00  kr               350,00  kr             350,00

W-nyt annonceindtægter  kr       3.400,00  kr            3.740,00  kr          4.114,00

I alt indtægter  kr     75.375,88  kr          84.209,00  kr        86.439,00

Udgifter :  Udgifter:  Budget.udgifter  Budget. Udgifter

Anvendt af varelager  kr       5.303,05  kr            6.300,00  kr          6.615,00

Forbrug af sejlknapper  kr          300,00  kr               263,00  kr             276,00

Materiale til medlemmer  kr       1.323,50  kr            1.397,00  kr          1.466,00

Kontorudgifter  kr       3.220,65  kr            2.825,00  kr          2.967,00

Portoforsendelser  kr       3.023,00  kr            4.691,00  kr          4.926,00

Bank- og girogebyrer  kr          532,00  kr               402,00  kr             442,00

P.R. (brochurer m.m.)  kr       4.019,94  kr            5.527,00  kr          6.080,00

Internet/hjemmeside  kr            75,00  kr            1.575,00  kr          1.654,00

Stævneudgifter D.M.  kr       2.520,00  kr            2.100,00  kr          2.205,00

Stævneudgifter diverse  kr       1.775,00  kr            3.025,00  kr          3.328,00

Transporttilskud  DM/DIV  kr       4.320,00  kr            2.100,00  kr        17.205,00

Rantzausmindetræffet  kr       1.421,50  kr            1.100,00  kr          1.210,00

Øvrige medlemsarrangement  kr       2.268,71  kr            3.300,00  kr          3.630,00

Komitemøder (fortæring/kørsel)  kr       5.391,00  kr            7.369,00  kr          7.737,00

Generalforsamlingen  kr          316,00  kr               330,00  kr             363,00

Kontingenter/wic/museum  kr          920,00  kr            1.050,00  kr          1.103,00

Gaver og lignende  kr          562,50  kr               515,00  kr             530,00

Kurstab udenlandsk valuta  kr          345,00  kr               373,00  kr             410,00

Tab på medlemmer  kr          875,00  kr                     -

W-nyt redaktionsudgifter  kr       6.122,00  kr            2.000,00  kr          2.200,00

W-nyt trykning  1 & 2 & 3 & 4  kr     18.448,98  kr          21.650,00  kr        23.815,00

W-nyt forsend  1 & 2 & 3 & 4  kr       4.877,20  kr            5.436,00  kr          5.980,00

Udgifter i alt  kr     67.960,03  kr          73.328,00  kr        94.142,00

Årets overskud  kr       7.415,85

Indtægter: Aktiver 31/12-2002

Kontingentindbetalinger  kr  64.225,00 Kassebeholdning  kr                -

Målebreve  kr       850,00 Giroindestående  kr     5.507,77

Salg af diverse artikler  kr    5.716,85 Sydbankindestående  kr     4.426,56

Salg af sejlknapper  kr       300,00 Nordea Bank, Sverige kr        160,00

Renteindtægter  kr         34,03 Målebrevtilgodehavende  kr        300,00

Diverse indtægter  kr       850,00 215 T-shirts på lager  kr   17.200,00

W-nyt annonceindtægter  kr    3.400,00 Øvrigt varelager  kr     7.740,00

I alt indtægter  kr  75.375,88 W-950  kr   34.484,94

Aktiver/beholdning i alt  kr   69.819,27

Udgifter: Passiver/gæld          den 31/12-2002:

Anvendt af varelager  kr    5.303,05

Forbrug af sejlknapper  kr       300,00 Forudbetalt kontingent  kr     1.600,00

Materialle til medlemmer  kr    1.323,50 WIC kontingent 2002  kr        520,00

Kontorudgifter  kr    3.220,65

Porto  kr    3.023,00 Passiver/gæld i alt  kr     2.120,00

Bank- og girogebyrer  kr       532,00

P.R./brochurer       kr    4.019,94 Egenkapital  primo året  kr   60.283,42

Internet/hjemmeside  kr         75,00 Indtægter i årets løb  kr   75.375,88

Stævneudgifter, diverse  kr    1.775,00 Udgifter i årets løb  kr (67.960,03)

Stævneudgifter, D.M.  kr    2.520,00

Rantzausmindetræffet  kr    1.421,50 Egenkapital 31/12-2002  kr   67.699,27

Transporttilskud  kr    4.320,00 Årets overskud  kr     7.415,85

Medlemsarr., øvrige  kr    2.268,71 Udfærdiget, den 3. januar 2003 af

Komitemøder  kr    5.391,00 Egon Madsen, kasserer

Generalforsamlingen  kr       316,00 egma@post.tele.dk

Kontingenter/wic/museum  kr       920,00

Gaver og lignende  kr       562,50

Kurstab udenlandsk valuta  kr       345,00

Tab på medlemmer  kr       875,00

W-nyt redaktionsudgifter  kr    6.122,00

W-nyt trykning  kr  18.448,98

W-nyt forsendelse  kr    4.877,20

Udgifter i alt  kr  67.960,03

Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning  årsregnskab  2002

Regnskab Budget
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Kalenderen Wayfarer Rally 2003

Dato Tid Aktivitet Sted       Kontakt inden
                             April

27 10.00 Trim din båd Ho Bugt
30 18.30 Første onsdagssejlads Ho Bugt

Maj
7 19.30 Start onsdagssejlads Århus

10-11 Sesongstart, Sarbuvollen SWS Norge  +47 67121002 8. maj
10-11 Roskilde - Rangliste Roskilde   38348934

11 10.00 Barometersejlads. Ho Bugt
18 09.30 Tur til Skallingen Ho Bugt
25 08.00 Tur Fanø rundt Ho Bugt

Juni
7-8 Lynæs- Rangliste Lynæs   38348934
7-9 Pinsetur Limfjorden        98439898
6-9 Pinsetur på Ringkøbing Fjord Ho Bugt

14-15 Praktisk sejladsweekend Roskilde       +45 39680330
15 09.00 Distancekapsejlads Ho Bugt

21-22 Farum Cup - Rangliste Farum   38348934
25 18.30 Sidste onsdag før ferien Ho Bugt

Juli
6-13 Rantzausminde SWS        75121646   12. juni

      26-9/8 Telemark-Kanalen        SWS Norge  +47 67121002   20. juli
28-3/8 Læsøtur Rolf        98851432

August
1-3 DM 2003 - Rangliste Hellerup        38348934

5-12 Internationalt Rally Sverige Sverige +45 39680330
6 18.30 Første onsdag efter ferien Ho Bugt

15-17 Åpent W-NM-03 SWS Norge +47 67121002 12. aug
17 18.00 Grillaften på Langli Ho Bugt

23-24 Ven Turen Ven   39680330
30-31 Århus Festuge - Rangliste Århus   38348934

September
7 Tuborg Cup Hellerup   38348934
7 10.00 Alfred Kaas Ho Bugt

24 18.30 Sidste onsdagssejlads Ho Bugt
27-28 Harboe Cup - Rangliste Skælskør   38348934

Oktober
25 Toddy Cup Furesøen   38348934

Kalender  2003
Internationalt rally

holder flyttedag
Af W 2042 Neel

Vi flytter 4 sømil mod nordøst.
        Som den opmærksomme læser
hurtigt vil bemærke, afviger den ende-
lige invitation til Internationalt rally fra
forannonceringen. Navnet Stocken er
skiftet ud med Malö med deraf små-
justeringer i teksten.
    I påskeugen tog vi til Stocken (uden
båd) for at foretage en nøjere research
af stedet og de muligheder, der byder
sig og samtidig gøde jorden hos
værtsparret, inden de Wilde Wayfarer
Wikinger holder deres indtog.
    Allerede første dags morgen, da vi
nød det gode vejr på terrassen, spottede
Bos blik noget, der kunne være en led-
ning på tværs af bugten et godt stykke
ude. Kikkerten kunne ikke bekræfte det,
men da Bo havde været en tur på klip-
perne om eftermiddagen, kunne han
bekræfte, at der hang den nydeligste
guirlande af en telefonledning hen over
bugten. Den havde vi ikke fået øje på
gennem snefoget i oktober under vores
forundersøgelse.
    Nu var gode råd dyre. Men Bo havde
ikke nøjedes med at tage de aktuelle
papirer med. Nej, han havde taget vores
digre værk med alle efterårets optegnel-
ser med, så vi kastede os over alle papi-
rerne og kortene endnu en gang og la-
vede en slagplan for næste dag.
    Tidligt op tirsdag. Det kunne blive en
lang dag. Vi drog over det „store“ vand
til Malö.

    Her ligger en lille campingplads, som
vi havde været interesseret i, men vores
henvendelser var ikke blevet besvaret.
Sæsonen her var ikke startet, kunne vi
se. Vi var dog så heldige at møde en
malerpenselsvingende ungersvend ved
navn Patrik. „Jo han havde da noget
med pladsen at gøre.“ Det er faktisk
hans forældre og ham, der har pladsen.
Han var særdeles imødekommende og
syntes, det var en vældig god ide at
holde træffet på Malö.
    Det viste sig at pladsen er større, end
vi troede. Et vildnisagtigt areal ved
vandet hører med til campingpladsen.
Bådhåndteringen bliver nemmere her.
Hyttekapaciteten er ikke så stor. Facili-
teterne er begrænsede, noget der ligner
Rant-zausminde: to dusche/køn. Til
gengæld er der gode muligheder (ikke
afprøvet) for en morgenskærgårds-
svømmetur.
    Vi fik hurtig en aftale i stand med
Patrik, og vores lange dag i higen og
søgen endte næsten så hurtigt, den var
begyndt. Vi kunne bruge resten af dagen
til at kigge på Malö. Herlig Ø! - I øvrigt
er vejret fantastisk på de kanter. Sol fra
morgen til aften, lune klipper hvorfra
man aldrig bliver træt af at sidde og
skue ud over den fantastiske skærgård.
Man skal huske bikinien selv i påsken.
    Da det er et mindre sted, kan der,
hvor nødigt vi end vil, blive tale om at
sige stop for tilmelding på et tidspunkt.
Så tøv ikke, meld dig hellere til i dag
end i morgen.
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Invitation
   Der har været stor forskel på de inter-
nationale træf fra gang til gang. Dette
års træf er også anderledes end de hidti-
dige. Gå ikke glip af muligheden for at
prøve noget nyt og møde nye sejlere,
der tilhører den store Wayfarer-familie.
I år har vi valgt, at det skal være på
Sveriges vestkyst. Nærmere bestemt er
det i Bohuslen, som er kendt for sin
pragtfulde skærgård. Skandinavisk
Wayfarer Sammenslutning er vært for
træffet med base på MALÖ CAMPING
(58º12,0' N - 11º29,02' E). Malö ligger
nord for Göteborg. Det er en lille ø
nordvest for Orust. Der er gratis færge-
forbindelse fra Orust (Morlanda) eller
nordfra fra fastlandet til Flatön hver 20
min. Der er bro mellem Flatön og Malö.
Afstande: Göteborg 60 km, Oslo 250
km, København 360 km, Amsterdam
1140 km, Kiel/Newcastle/Frederikshavn
60 km. Transporten til stedet er ikke alt
for uoverkommelig.
Træffet er flyttet fra Stocken til Malö,
fordi en telefonledning tværs over bug-
ten hænger under mastehøjde. Der er 4
nautiske mil mellem de to steder, så
sejladsområdet er det samme.

5. til 12. August
Træffet bliver fra tirsdag til tirsdag. Vil
du have det hele med, kommer du man-
dag og rejser igen onsdag. Perioden er
valgt sådan, for at det skal være muligt
at deltage i DM for Wayfarer først og
derefter være med i træffet. DM er fra 1.
til 3. august ved Hellerup Sejlklub 10
km nord for København.

Internationalt Wayfarer-Rally Sverige 2003
Malö  5. - 12. august

 Du behøver ikke være med i hele træf-
fet. Du kan komme senere eller tage
tidligere af sted, og du kan forlænge det i
den ene eller begge ender. En anden
mulighed er at sejle på flerdagestur i
området på egen hånd eller  med andre.

Søsætning og bådpladser
Malö Camping ligger lige ud til en del-
vis lavvandet bugt. Der er næsten intet
tidevand (30 cm), men vandstanden æn-
drer sig noget efter vejret. Der er en bå-
debro, hvor der kan ligge enkelte både.
Der er en naturlig trailerrampe i klippen,
hvor bådene kan komme på land. Der vil
være en afgift på disse to muligheder, vi
ved ikke hvor meget endnu. Det vil også
være muligt med pæl a la Rantzaus-
minde. Enkelte kan måske rulles på land
på et mindre græsareal. Pladserne bliver
fordelt efter ønsker og behov på stedet.

Indkvartering
Vi gætter på, at de fleste vil tage telt og
alt andet nødvendigt med. Men der er
nogle få fuldt udstyrede hytter, som kan
lejes. Linned skal dog medbringes. De er
reserveret til 1. maj. Hytterne er på 17
m2 med 4 sovepladser (en køjeseng og
en sovesofa), et lille køkkenhjørne, spi-
sebord og stole, alt i et rum. Pladsens
toilet- og badefaciliteter benyttes.
Prisen for en overnatning er i danske
kroner (DKK) for telt/hytte: DKK 120/
500. Der er ikke umiddelbart rabat for
en uge, men vi vil prøve at forhandle os
til lidt rabat. Der kan blive tale om et
depositum for teltplads.

Det undersøges pt. For hytter skal betales
et depositum på DKK 425 ved tilmeldin-
gen. Betalingen skal være SWS i hænde,
inden hytte bliver bestilt. Betaling af
restbeløb er vi ved at få afklaret. Hvis du
ønsker det, kan du dele hytte med andre.
Du kan selv finde nogen at dele med. El-
lers koordinerer arrangementsudvalget
det. Angiv på tilmeldingen, hvad du
gerne vil.

Faciliteter
På campingpladsen er der en mindre bu-
tik, der har, så man kan klare sig gennem
dagen. Der kan bestilles morgenbrød.
Der er lidt udendørsservering af kaffe
m.m. Det er muligt at leje kajakker. Det
er ikke helt tilfældigt med kajak, for om-
rådet er velegnet til både tur med kajak
og Wayfarer.

Sejlkundskaber
Området er meget populært, og der er
mange sejlere. Nogle steder er farvandet
meget smalt, og der er masser af øer,
sunde og skær. Der er heller ikke langt til
det åbne hav. Det vil ikke være muligt at
følges ad hele tiden. Du skal derfor
kunne håndtere din Wayfarer på egen
hånd under alle forhold. Det gælder både
navigationen, at bruge sit kompas og at
reducere sejl.

Søkort
Det er nødvendigt at have detaljerede
kort til navigationen. Du kan enten
bruge: 1. En serie på 19 søsportkort:
„Båtsportkort B Västkusten Strömstad-
Varberg“ (anbefalet) eller  2. To alminde-
lige store søkort (nummer 931 og 932).

Målestoksforholdet er det samme. Et
enkelt søsportskort svarer til en fjerde-
del af et stort kort, og så er der lidt
overlap.
 Du kan anskaffe kortene på egen hånd
eller bestille dem sammen tilmeldingen.
Bestilte kort vil være klar ved start af
træffet.

At møde op uden båd
Der vil ikke være lånebåde til rådighed
ved træffet. Men Wayfareren er så alsi-
dig og rummelig, at alle nok skal
komme ud at sejle. Noter på tilmeldin-
gen, om du kommer med eller uden
Wayfarer.

Web-referencer
Her er nogle websider med masser af
billeder og megen interessant informa-
tion:
http://www.stocken.nu/english - http://
www.orust.se/uk - http://www.orust-
kajak.se/english/indexuk.html - http://
www.archipelago.nu - http://
www.maringuiden.se - http://
www.wayfarer.dk

Betingelser for tilmelding
For at blive tilmeldt træffet, skal du:
1.   Udfylde tilmeldingsformularen med
alle detaljer og sende den til
arrangementsudvalget
2.   Sørge for betaling til SWS i over-
ensstemmelse med tilmeldings-
formularen
3.   Hvis du bestiller hytte, skal de re-
sterende 70 % af hyttelejen betales til
SWS senest 30 dage før træffet.

Wayfarer Rally 2003 Wayfarer Rally 2003
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1. Send den udfyldte formular til:
SWS’ tursejladssekretær
Bo Christensen
Mosegårdsvej 68
DK-2820 Gentofte, Denmark

bcr@dk.ibm.com

2. Overfør betaling (husk navn og sejlnr.)
til SWS’    bankkonto:
BG Bank
Serviceafdeling - Privat
DK-1390 København K
SWS’ konto 1551-0003171086

International: IBAN DK23 30000003171086

Frist for tilmelding: 30. april (hvis du skal leje hytte). Ellers er det 31. maj (hvis du skal bo telt).

Jeg/vi tilmelder os hermed med antal voksne:       og  antal børn:    og  Wayfarer (ja/nej):

Ankomstdato:       Afgangsdato:

Sejlnummer:       Bådnavn:

Internationalt Wayfarer-Rally Sverige 2003

Navn      Alder (kun børn) T-shirt størrelse

Skipper:
Mandskab:

Adresse:

e-mail:
Telefon:

Økonomi (DKK): Beskrivelse Antal Total

Basisgebyr (DKK 300) 1 300
Ekstra T-shirts (DKK 100)
Søkort serie B Västkusten (DKK 350)
Almindelige søkort.(DKK 255 for to)
Hytte depositum (DKK 425)

Beløb i alt:                                                                           DKK

Dato for betalingen:

Dato:

Underskrift

Tilmelding

Skærgården er storslået   Foto: Bo Christensen

Wayfarer Rally 2003Wayfarer Rally 2003

Tilmeldingsgebyr og
betaling
Der er en grundbetaling, som dækker to
T-shirts og udgift til pæl mm. Du skal
yderligere betale for ekstra T-shirts, sø-
kort og hytteleje for det antal dage, du
har brug for. Du skal betale direkte til
SWS’ girokonto. Husk at skrive navn og
sejlnr. ved tilmeldingen. Spørgsmål om
betaling kan stilles direkte til: SWS’
kasserer Egon Madsen, Hvidovrevej 74
E, DK-2610 Rødovre, Danmark, +45 36
70 22 09, egma@post.tele.dk. Priserne
er beregnet ud fra en vekselkurs på
0,85. Hvis der kan opnås rabatter eller
hvis vekselkursen ændrer sig, udlignes
differencen, når træffet begynder.

Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfristen er 30. april for dem,
der har brug for hytte. Øvrige kan vente
til 31. maj.

Wayfarer-hilsen fra arrangements-
komiteen og vel mødt i Malö
Bo Christensen og Neel Johansen,
Mosegårdsvej 68, DK-2820 Gentofte,
+45 39 68 03 30, bcr@dk.ibm.com eller
njo@nesa.dk ,3. april 2203
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Ønsker du at lære noget mere om at
håndtere en Wayfarer? Har du brug

for at møde andre Wayfarersejlere og
udveksle erfaringer? Hvad med at af-
prøve dine grænser med en kyndig om
bord?
Vi tilbyder en weekend med instruktion i
praktisk sejlads. Det er beregnet for jer,
som ikke har så meget erfaring. Fx ga-
ster som kun er trygge ved at styre, når
der næsten ingen vind er, eller dig som
for en sikkerheds skyld altid sejler med
små sejl.
Indholdet
Det er begrænset, hvad vi når på en
weekend sammenlignet med en sæson i
en sejlerskole, men vi arbejder med
netop det, du har brug for. Og det fore-
går i Wayfarer, gerne din egen. Om da-
gen har vi praktiske øvelser og en smule
teori på programmet - lørdag aften er der
sammenkomst på delebasis.

Det er bedst at møde op i egen båd og
lære i den. Men det er ikke nogen betin-
gelse, for nogle instruktører vil møde
op med egen Wayfarer. To elever og en
instruktør i hver jolle er målet. Der ple-
jer at være brug for mange instruktører,
så tænk over, om du skal være elev eller
instruktør.
Stedet
Roskilde Fjord er et godt farvand for
Wayfarer, og der er god jollerampe ved
Roskilde Sejlklub. Overnatning arran-
gerer vi enten privat eller i telt på hav-
nen.
Tilmelding
Tilmelding er nødvendig. Gerne så tid-
ligt som muligt. Vi tager imod så
mange, som der kan blive instruktører
til. Tænk på, hvad du ønsker af en så-
dan en weekend og ring, send en note
eller skriv med det samme.
W 2042 Bo Christensen,
+45 39 68 03 30
W 6617 Thomas Raun-Petersen,
+45 39 64 20 07

Praktisk sejladsweekend
 Roskilde 14.-15 juni

Tilmelding til: Bo Christensen,
Mosegårdsvej 68, DK-2820  Gentofte,
e-mail: bcr@dk.ibm.com

r  ønsker undervisning (elev)
r  tilbyder undervisning
 ( instruktør r lørdag   r søndag )
r medbringer egen jolle
Sejlnr:

Navn:

Adresse:  Tlf:

Sælges
Wayfarer MK II, W 4056

Velholdt Wayfarer (Smallcraft) med
blå bund, hvidt skrog og blåt dæk til

salg.
    Proctor  mast, sværd, sænkekøl og
bænke i maghogni, centerskødning med
Harken blokke, nye vandfaste, umalede
dørkplader, Elvstrøm bailer, fire fendere,
rorpindsforlænger, anker med ankerkæde
og tov, to pagajer, to ekstra skødeskinner,
ekstra storsejlsfald og fokkefald , spray-
hood, presenning, og hvad der ellers hø-
rer med til standardudrustningen.
   Sejl: Storsejl, genua, fok og stormfok
 Der rådes endvidere over et nyt storsejl
og en ny genuafok med rude kun anvendt
få gange.

En ny spiler med spilerstage og tilhø-
rende skøder har været opsat én gang.
Bomtelt med bomstol forefindes og er
også kun anvendt et par gange. En 3,3
HK Marine motor, der kan stuves i
agterrummet under sejlads med sejl kan
evt. også købes ekstra.
    Båden har de senere år været meget
lidt brugt, og da kun til småturer mel-
lem Gøl og Aggersund i Limfjorden.
   Den har ligget i vandet i Attrup havn
om sommeren og hjemme om vinteren.
   En båd der skal ses.

Pris: kr. 24.500-

Henvendelse:
Sten Thomsen, tlf/fax 9823 3392 - mo-
bil: 2276 4181, mail:
helen.sten@wanadoo.dk

Mast og bom i sort med fald, side stag
o.s.v. pris 5.400 Kr. storsejl med
rebbehuller ældre hoodsejl, pris 1100kr.
 henv. Anders Friis 4015 5358

Skibskisten

Praktisk sejladsweekend 2002, Isefjorden   Foto: Jørgen F. hansen

Praktisk sejladsweekend W til salg

Brugt Carlsen spiler til salg kr. 1.000,-
Henv. 38348934
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Rantzausminde 2003.
Af Jens Konge

Atter i år mødes vi i Rantzaus-
minde. Det er som sædvanligt den

første hele uge i juli, og det vil sige at
første skipper-møde holdes søndag d. 6.
juli kl. 9.00, og sidste skippermøde
holdes søndag d. 13. juli kl. 9.00.
    Vi håber på at møde mange nye del-
tagere på årets træf, der igen i år vil
indeholde alle de kendte aktiviteter med
ture, en enkelt uformel kapsejlads, grill
aften, generalforsamling og masser af
hyggelig snak og skønne aftener med
sange ved bålet på stranden. Har du
været der før ved du hvad det drejer sig
om, og har du ikke været der må du
ikke lade en god chance for at træffe
nye Wayfarer venner gå fra dig.

    Samtidig får du lejlighed til at kigge
på mange forskelligt indrettede både,
og få tips fra andre sejlere.
Kom til Rantzausminde og hyg dig med
os, vi er der ca. 50 både med hele fami-
lien fra det mindste barnebarn til de
ældste bedste- eller oldeforældre, der er
altid noget at se på og være med i. Du
kan komme hele ugen hvis du har lyst,
og har du mere eller mindre tid til rå-
dighed kommer du og er med som det
passer dig bedst.
    Vil du vide mere kan du ringe til mig
(7512 1646) eller snakke med en i klub-
ben der har været der.

    Vi glæder os til at træffe dig i
Rantzausminde.

Rantzausminde

Rantzausminde 2002      Foto: Thomas Andersson

Kapsejladskursus for begyn-
dere og let øvede.

Søndag d. 25. maj 2003 afholdes
et kursus for begyndere og let

øvedede wayfarersejlere i Hellerup Sejl-
klub.
    Kurset vil beskæftige sig med
bådtrim, boathandling, starter og lidt
regler.
   Men først og fremmest bliver der lagt
vægt på praktik på vandet.
    Mød op og tag gerne din egen jolle
med - der bliver mulighed for at få
chekket dens grundopsætning.
Start kl. 10.00 i Hellerup Sejlklubs loka-
ler.
Pris: kr. 75,00 pr. båd.
Mad og drikke kan købes i klubbens re-
staurant.
Tilmeldings frist: 21. maj 2003.
Tilmelding til Jørgen Svane på tlf:
38348934 eller j.svane@mail.dk

 Af Jørgen Svane.

Generelt kan man sige, at jeg over
de sidste par år har tilstræbt at

komme frem til en stævnestruktur, der
kunne kaldes en matchserie.
    En række ranglistestævner der ind-
byrdes er forskellige med hensyn til
banetyper, byder på forskellige sætops
hvad angår stævnernes størrelse og
sportslige såvel som sociale afvikling.
For at gøre dette på bedste mulige måde
er det min hensigt, at vi skal benytte os
af et mindre udvalg af klubber, som i
den udstrækning det er muligt, skal af-
holde de enkelte matcher år efter år.
    På den måde udnytter vi at klubberne
kender vores behov og at vi kender de-
res formåen.
    Vi vender altså tilbage i år til en
række kendte lokaliteter, så vi ikke skal
koncentrærer os om unødvendige ting -
ukendte faktore som : Hvor kan man
campere osv. På denne måde skulle
kapsejladsen komme helt i fokus og en
beslutning om deltagelse skulle også
gerne blive lettere.
    Naturligvis vil der altid være enkelte
tilfælde af nye lokaliteter eller nye
gamle. Det er altid rart, at have noget at
vælge imellem hvis noget skulle svigte.
DM vil som altid turnere rundt måske
med eller anden - vendetilbage til
Svendborg Sundsejlklub - rutine.
   Tilmeldnings proceduren vil være,
som den er beskrevet i de enkelte ind-
bydelser. I korte træk går det ud på en-
ten at melde sig på de enkelte klubbers
hjemmesider, vores hjemmeside eller
ring til Jørgen Svane på tlf.: 3834 8934.

Ranglistekapsejladser 2003.

Kapsejlads

Pinsetur på Limfjorden

Der indbydes hermed til Pinsetur på
Limfjorden for Wayfarerjoller.

Vores planer går ud på at sejle i farvan-
det omkring FUR, LIVØ og MORS ,for-
mentlig med base på en primitiv lejr-
plads på FUR.
Tidspunkt: 7.-9. juni 03. Kontaktperson:
Carsten Jensen tlf.: 98 43 98 98,
e-mail: c.jensen@dadlnet.dk.

Mange hilsner
W 4866 Cassiopeia
Carsten Jensen
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Kapsejlads Kapsejlads

Roskilde Sejlklub
10. og 11. maj.
Ranglistestævne.

Kapsejladsåret indledes med en
hyperfed kombinations ting.
Lørdag sejles der tæt under land på op-
nedbane - 5 sejladser af max. 1 times
varighed pr. sejlads.
Herefter præmier og middag/grill.
Søndag sejles der en distance kapsej-
lads, hvor det er helt op til den enkelte
hvor seriøs man har tænkt sig at være.
Alt hvad der kan krybe og gå er tilladt
at bruge som balast.
Der vil vil være indlagt tid til, egen
medbragt, frokostindtagelse midt i
denne sejlads.

Præmier:
Der er seperate præmier for de de to
sejladstyper, og det er tilladt at deltage
kun i den ene af de to konkurrencer.
Præmier - lørdag: For hver 5. deltagne
båd.
Præmier - søndag: Et eller andet som de
fleste vil sætte pris på - hvem der få må
tiden vise.

Overnatning - camping ved sejlklub-
ben - evnt. fra fredag.

Pris pr. jolle: Kr. 150,-   Betaling før
første start.
Grill: Kr. 80,-    Vin pr. flaske kr. 70,-
Morgenmad lørdag/søndag: Kr. 20,-
pr.dg.

Program:
Lørdag: Bureau åbner kl. 8.00 m. mor-
genmad.  kl. 10.00 Skippermøde
kl. 11.00 1. start. 2. start umiddelbart ef-
ter 1. sejlads er slut.
kl. 19.00 Grill.

Søndag:kl.   9.30 Skippermøde
kl. 10.30 Start på dist. sejlads
Præmieuddeling umiddelbart efter af-
slutning på sejladsen.

Tilmeldings frist 7. maj.
Tilmelding på www.wayfarer.dk eller
38348934.

Lynæs Sejlklub
7. og 8. juni Pinsestævne
Ranglistestævne.

Et af de vilkelig store stævner med rigtig
mange mennesker, joller og hele 7 sej-
ladser på trapezbane.
Præmier for hver 5. betalende båd.

Program:
08.00 Bureau åbner.
09.00 Skippermøde
10.30 1. start lørdag.
18.00 middag lørdag.
10.0 1. start søndag.

Pris: Kr. 200,- pr. jolle.
Kr. 75,- midddag,   Kr. 50,- morgenmad/
frokost.

Tilmeldings frist 1. juni.
Tilmelding på www.lynaes.dk eller
38348934.

Farum Cup
21. og 22. juni.
Ranglistestævne.

I lighed med forrige år (vi holdt pause
sidste år på grund af DM for Wayfarer
joller) lægger vi hermed op til et af de
arrangementer, der tales om længe efter.
Stævnet er åbent for alle jolleklasser
der kan stille med mindst 10 joller.
Banen i år kan måske blive lidt anderle-
des end de sædvanlige trekant baner. Vi
elsker at prøve noget nyt og anderledes
her i Farum.
Farum sejklub vil sørge for, at der bliver
afviklet op til seks sejladser og, at der
bliver budt på hygge om aftenen, og vi
håber på at næsten alle bliver til middag
lørdag.

Program
Lørdag: Kl.  8.00 Bureau åbner.
Kl.10.00 Skippermøde. Kl.11.00  1. sej-
lads - herefter de øvrige 2 stk.
Kl.18.00 Middag - vil igen i år byde på
overraskelser, men de nærmere detaljer
vil først blive offentliggjort senere.
Søndag: Kl.10.00  4. sejlads - herefter
de øvrige 2 stk.

Pris: Kr. 400,- pr. jolle betales ved ind-
registrering.

Tilmelding senest tirsdag d. 1. juni
til:
Jesper Friis, Lillevangsvej 66, tlf. 44 95
43 14 eller
Jørgen Svane - 38348934 eller
www.wayfarer.dk

Århus Festuge
30. og 31. august.
Ranglistestævne.

Da festugeledelsen ikke er kommet med
nogle oplysninger i skrivende stund,
kan der ikke gives yderligere informa-
tion om stævnet.

Harboe Cup
27. og 28. september.
Sjællandsmesterskab.
Ranglistestævne.

Årets sidste ranglistestævne er det fan-
tastisk hyggelige storstævne - Dan-
marks største jollestævne - i Skælskør.
Klubben venter på en online tilmelding
fra DS, så indtil da må vi vente i spæn-
ding.
Dog ikke helt - priserne vil være på
samme niveau som i 2002 - kr. 300,- pr.
jolle.

Middags tilmelding.
Der er som sædvanlig arrangeret mid-
dag på Kildehusets restaurant for os
wayfarere.
Kr. 160,-  Buffet m. kaffe.     Vin kr.
128,- pr. flaske.

Tilmelding til Jørgen Svane 38348934
senest 24. september.
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Hellerup Sejlklub, i samarbejde med
Skandinavisk Wayfarer Sammenslut-
ning, har hermed fornøjelsen at ind-
byde til Åbent DS-DM for Wayfarer

Regler
Der sejles efter ISAF kapsejladsregler
2001-2004, (RRS) med skandinavisk
Sejlerforbunds og DS forskrifter, DS-
statutter for DM, klasseregler for
Wayfarer samt arrangørens sejlads-
bestemmelser i overensstemmelse med
Dansk Sejlunions sejlads-
bestemmelser.

Deltagere
Stævnet er åbent for Wayfarer med
gyldig klassebevis. Både der ikke har
betalt indskud inden starten på 1. sej-
lads, kan betragtes som stævnet uved-
kommende. DS-DM vindes af den
bedste danske besætning.
NOM for 606 afvikles samtidig på
samme bane.

Måling og kontrol
Der kan blive foretaget stikprøve-
kontrol af klassereglerne under stæv-
net.

Reklame kategori
Stævne er et kategori C stævne.

Baner
Der sejles på en modificeret banetype
”T”

Pointberegning
Lav-point system idet der er planlagt 7
sejladser med een fratrækker efter 5 gen-
nemførte sejladser

Mandskab
Besætningen skal være på to (2) perso-
ner.
Hele besætningen skal dokumentere
medlemsskab af en sejlklub under Dansk
Sejlunion ved registrering.

Sejladsbestemmelser
Sejladsbestemmelser vil blive udleveret
fra kapsejladsbureauet i Hellerup Sejl-
klub (Sydfløjen) Torsdag 31 Juli. fra
17.00 til 21.00, Fredag 1 Aug fra 08.00
til 09.00 Klassebevis skal forvises ved
indcheckning.

Præmier
Præmier: Der sejles om DS’
Mesterskabsplaketter, og en præmie til
hver 5 deltagende både.

Tilmelding
Tilmelding skal være Hellerup Sejlklub i
hænde senest 25 Juli. 2003.
Send blanket eller tilmeld på
www.hellerupsejlklub.dk/
dmwayfarer.htm

Hvis man ikke har mulighed for tilmel-
ding på nettet, så kontakt Jørgen Svane
på tlf. 3834 8934
Indskud DKK 900,- betales ved ind-
checkning, der inkluderer Grillaften og
stævnemiddag for to personer.

Tidsplan:

Fredag 1 Aug. 11.00 Varselssignal
for dagens første sejlads. Efterfølgende
sejladser vil blive startet umiddelbart ef-
ter foregående sejlads

Lørdag 2 Aug. 11.00 Varselssignal
for dagens første sejlads. Efterfølgende
sejladser vil blive startet umiddelbart ef-
ter foregående sejlads

Søndag 3 Aug. 11.00 Varselssignal
for dagens første sejlads. Efterfølgende
sejladser vil blive startet umiddelbart ef-
ter foregående sejlads

Sociale arrangementer.

Fredag 1 Aug. Moleøl på terrassen.
Grillaften, kl. 19.00

Lørdag 2 Aug.Moleøl på terrassen.
Stævnemiddag kl. 19.00

Søndag 3 Aug. Moleøl på terrassen, og
præmieuddeling.

Camping
Der vil, i begrænset omfang, være mu-
lighed for placering af Campingvogne i
Hellerup Sejlklubs gård efter aftale.
Telte henvises til Charlottenlund
Strandpark på tlf. 3962 3688.

Indkvartering
Stig Kaspersen vil være behjælpelig, og
kan kontaktes på mail:
sommerfeldt.caspersen@get2net.dk el-
ler på telefon 3961 9960.

Værelser kan muligvis lejes på
www.bbdk.dk

Opmagasinering
Der vil, under stævnet, være mulighed
for at få grej låst inde i hal, kontakt
regattakontoret.

DS-DM i Hellerup
1. - 3. august

Kapsejlads Kapsejlads
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Sesongens siste W-bomtelt-overnat
ting for å se morild(lysfenomen i

hav-vann, frembrakt av småorganismer
i bevegelse) begynte for motor i null
vind og flott sommervær tross medio
SEP.
     Tim har ikke opplevet morild, og
nysgjerrigheten overvant en viss skep-
sis, også fordi: „Jammen er det noe pro-
blem eller ubehag så drar vi inn, hjem,
om det så er midt i natta!“
    Grillstranden ble valgt, og bomteltet
kom på plass, mens grillmat og drikke -
som var helt topp - ble gjort klar. Sol-
nedgangen bak fjellene med vakkert
fargespill og båter med kurs hjemover
ble nydt i den nordlige oppfriskende
vind, som var litt uventet, men vel-vel
dreggen var droppet langt ute med eks-
tra tau.
    Mare-bakken(1ste ledd lat. mare =
hav) går, bare tre-fire meter ute fra
strand - kanten, ganske bratt nedover,
og dér er det mudder, som gir dårlig fe-
ste for et paraplyanker. Tanken å flytte
til le bukt på sydsiden av øya meldte
seg, men nei, da ville vi miste den fine
solned-gangs  himmel.
    Lysfenomenet morild lot vente på
seg. Det var simpelthen for lyst, men i
bomteltet mørknet det, og jeg hadde
glemt lommelykt og *kabine-belys-
ning*!

Af Tim+Ken W1348 „Maitken“

Morild+Røde Ører -
Sjøtroll og
Dag+dato.

Kære sejler.
         I Svendborg kommune  glæder vi
os over at kunne byde velkomen til en
forrygende sejlerbegivenhed, når Classic
Week 2003 løber af stablen.
    Vi er også stolte over, at Hans Konge-
lige Højhed Prinsen har givet tilsagn om
at være protektor for denne store begi-
venhed.
    Netop i 2003 fejrer vi Svendborgs
750 års jubilæum med en række spæn-
dende arrangementer i årets løb.
    Byen er en af Danmarks ældste
søfartsbyer og hovedstad i det Sydfynske
Øhav med Nordeuropas ubetingede bed-
ste sejlerfarvand.

Classic Week 2003
 11. -19. juli i Svendborg

    Derfor ser vi især frem til ugen i juli
måned med masser af maritime ople-
velser, som i høj grad oplevelser, som i
høj grad understreger Svendborgs pla-
cering i søfarts- historien med stolte
søfarts- og bådebygningstraditioner.
Classic Week 2003 rummer et spæn-
dende program med mange aktiviteter
både til vands og til lands. Derudover
vil jeg understrege, at både Svendborg,
de Sydfynske Øer og hele Fyn i folke-
munde kaldes Danmarks have, hvilket
naturligvis hænger sammen med en
usædvanlig smuk natur, som lægger op
til mange spændende udflugter til eg-
nens mange aktivitetsmuligheder for
både børn, unge og gamle.

    Men først og fremmest glæder vi os
til at se Svendborg havn og hele det
Sydfynske Øhav blive fyldt med glade
sejlere, søfolk og deres familier.  Jeg ser
frem til en livlig trafik på Svendborg
Sund af klassiske lystfartøjer, gamle
skonnerter, damp- og motorskibe gen-
nem hele stævneugen.
    Classic Week 2003 er helt sikkert et
stort, anderledes og spændende stævne,
som ikke er set mage til i byens 750 års
historie.
    Vi glæder os til at se mange uden-
landske fartøjer i vores farvand, idet
„Europe Week“ - European Classic
Yacht Union’s årlige regatta netop i
2003 foregår i Svendborg. Og Classic
Yacht Regatta Denmark afvikles for
fjerde gang i vores gamle søfartsby. Vi
kan også fejre flere jubilæer i ugens løb,
da Dansk Forening for Ældre Lystfartø-
jer holder sit 25 års jubilæumsstævne,
Knarr fylder 60 år og Juniorbåden run-
der de 75 år. Vi ser også frem til at
gense en hel række nye og gamle skibe,
som alle er bygget i Svendborg området.
    Svendborg Kommune og Classic
Week 2003 håber, at rigtig mange sej-
lere og søfolk med familie har lyst til at
holde ferie hos os under den store mari-
time begivenhed.
    Endnu engang velkommen til Svend-
borg i 2003.

Med venlig hilsen
Jørgen Henningsen,
Borgmester i Svendborg

Yderlige oplysninger se:
www.classicweek.dk

Classic week 2003 Fra Norge
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Det var med glæde vi på et komite
møde i SWS erfarede, at man i

Holland var ved at starte en NWA. Det
var også med glæde, man i komiteen
vedtog mit forslag om at lade fremstille
en halvmodel af en Wayfarer for at give
den til hollænderne som trofæ til natio-
nal kapsejlads.
    Hvis et forslag bliver accepteret er du
sikker på at have givet dig selv en op-
gave.
Halvskibsmodellen blev udført og under
Friesland Wayfarer International Rally i
juli 2002 i Holland blev SWS trofæet
overrrakt til hollænderne af Bo Chri-
stensen. Se billedet i Wayfarer Nyt .....
    I starten af september 2002 modtog
jeg fra WIC, Ralph Roberts, en invita-
tion til sammen med min kone at
komme til Holland for at overrække
SWS-trofæet til vinderen af Open
Dutch Nationals Hertogenbosch.
    Det var naturligvis en invitation vi
med glæde kunne sige ja tak til. WIC
ville stå for transportomkostningerne og
hollænderne ville sørge for indkvarte-
ring, fortæring m.v., så svaret blev et
hurtigt ja tak og en oplysning om, at vi
ville tage bilen og køre selv i stedet for
som foreslået at flyve. Jens Konge Ras-
mussen, Esbjerg, tilbød at ekspedere
nødvendige e-mails i forbindelse med
arrangementet. Tak Jens!!

Odense – Hertogenbosch
– en anderledes
Wayfarertur.

Af Gutte og Lars Vibskov ex 5458

Noe senere ved kontroll av ‘stabilisato-
rerne’  (motor og senterbord nede, roret
monteret og surret, og to bøtter med sten
ned-senket i sjøen hengende om SB og
BB fra øyeboltene - har mangfoldig
bruk!) tente plask fra økende vind og sjø
opp for morilden og forundringen over
dette trolske og betagende fenomen,
*flammer* i vann.
    Vel, natteroen kunne senke seg, selv
om det plasket og gynget noe mere enn
ventet. Unektelig økte vinden, og jeg
hadde ikke hørt værmeldingen - en stor
feil! Det var jo så fint vær - nu i flere
dager, og herlig lunt og godt i sovepo-
sen. I halv-søvne ble registrert at senter-
bordet tok i bunn. Ja, ja, ankeret hadde
vel flyttet seg litt i huggingen, men linen
ble strammet godt opp før vi la oss - så
god natt, fint å vugge litt i et fint miljø!
Heldigvis sover Tim allerede avslappet
og godt.

    En god del senere fortalte et klaprende
spinnakerfall, at det har frisket ennu
mere. Fallet blir strammet, det er mørkt,
men hovsa senter-bordet er jo helt oppe!
    Et kikk ut le vindu avslører en mørk
truende fjellvegg bare ca. 1,5m borte !
„Alle mann på dekk!“ en helt naturlig
reaksjon, som dog ble bremset ned og
tatt meget ‘piano’. Ingen vits å skremme
noen - ikke heller en selv!
    Skade unngikk vi, fordi
baugfortøyningen til en nedlagt og falle-
ferdig brygge holdt baugen på plass i
grus+sand rett i strandkanten, og le bøtte-
stabilisator hadde kilt seg fast mellom
skrog og en glatt, rundslepet sten neden-
for fjellveggen - utrolig flaks! Soveposer
og underlag ble rullet sammen og lagt
helt frem i cockpit. Teltet ble frigjort ak-
ter og pakket fremover og fastgjort til tel-
tets tverstivere ca. midtskips.

    Planen var å hale ut og så komme oss
om i le, men dreggtauet kom inn uten
motstand og altså uten anker!
    „Hva i o.s.v. har hendt her??“ Ny plan
som heldigvis virket overraskende bra,
fordi vi var heldige å ha så mye vann un-
der motoren, at vi kunne vende den og
bakke/reversere oss ut og fri av de far-
lige klipper.
    Uten anker må vi søke havn, men hva
har skjedd? Var linen klippet av en
propell?! Kurs hjemover rett mot vinden,
ca. 8-10 m/sek, og sjøsprut med halv telt
oppe, fra bølgebryter/skvettbord akter til
midtskips. Herav selvsagt langsom
framdrift tross høyt turtall på motoren.
      Neste spørsmål: Er det nok bensin
på motoren? Heldigvis så var det nok,
og vi kom - troll i ord - i havn i mørke
midt om natten med et adrenalin-input,
som vekket oss opp på morgenen klar til
å dra ut for å lete etter ankeret.
    Dette måtte vi snart oppgi, for nå
blåste det både liten kuling og kuling i
kraftige rosse-kast(bekreftet av en VHF-
værmelding fra Oslo Lufthavn), så vi
hadde nok med å berge oss selv og båt.
Neste dag i null vind gikk det bedre. Li-
nen var ikke klippet, men en sammen-
binding (flagknop med rundtørn) hadde
løsnet!
     Ganske utrolig - kan kun forklares
med spøkefull sjøtroll på ferde, eller
gni-ing fram og tilbake mod klippekant!
At det hendte fredag d. 13 har selvfølge-
lig ikke noe med saken å gjøre. Ved
hjelp av en stor Dragør-spesialpilk med
en svær trekrok ble såvel rest-dreggtau
som anker berget, og nå må sjøtrollet ha
med seg slirekniven sin for tampene på
sammenbindingen er blitt sikret med
syet taklinger.

Flagknop m. rundtørn/væverknop/skostikk/dobbelt flag-knop - kært
barn har mange navne!

Fra Norge Fra Holland
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    Vi startede torsdag den 3. oktober om
morgenen i tæt tåge, og den varede til
syd for Hamburg, så havde vi flot vejr
med solskin til vi nærmede os Hollands
grænse – her gav det så regn resten af
vejen. Vi ankom til Viking Yacht Club
som aftalt kl. 18 og blev mødt af Ton og
Hans. Efter en hyggelig indledende
snak under en drink blev vi inviteret på
restaurant af vore 2 værter. En god og
lang dag nærmede sig sin afslutning.
Hans, der skulle være vores vært under
opholdet tog os med hjem til sin kone
Loes. Der blev sørget godt for os på alle
måder.
    Allerede fredag morgen tog Loes os
med til den gamle del af byen, hvor vi
så mange interessante bygninger,
forretningskvarterer m.v. og ikke mindst
var vi ude at sejle i nogle af de gamle
kanaler, hvor vi det meste af tiden sej-
lede under flotte mure, ja, nærmest
tøndehvælv, der har de ovenover lig-
gende smukke gamle bygninger, som vi
havde set en del af før kanalturen og
bagefter kunne nyde med endnu mere
viden, idet bådføreren talte uafbrudt i
en time, dog på hollandsk, hvilket vi
ikke rigtig kunne være med til. Kl. 12
blev jeg af Loes kørt til havnen for der
at arbejde med de måleopgaver jeg
havde påtaget mig.

   Min kone Gutte og Loes fortsatte
resten af dagen med at se på byen, dom-
kirken og omegnen.
    Jeg havde også en rigtig god dag med
snak med de nye medlemmer af
Wayfarerfamilien. Der var stor interesse
for detaljer og mange råd blev givet af
en erfaren gammel sejler.

   Fredag aften var der med næsten alle
Wayfarer-sejlere besøg på en kinesisk
restaurant. – To ”voksne” damer fra
England deltog i festen – de var kommet
med deres båd fra England uden at vide,
hvor de skulle sove. De blev straks invi-
teret til Loes og Hans. Damerne var Eli-
sabeth og Lilly – så vidt jeg ved ike
ukendte i England.
   Desværre forsømte jeg noget fredag
aften, som jeg p.gr. af en misforståelse
fra min side troede jeg kunne have klaret
lørdag aften. Jeg må så her prøve at rette
fejlen.
    De som kender mig ved, at jeg når jeg
skal i byen holder meget af at have en
lille ting af træ i baglommen. Det var
også tilfældet her. Jan og Ton har slidt
meget for at få NEDWA op at stå, og
bare i år har Holland været værter ved 2
store arrangementer. Det er 2 travle
mennesker, der har slidt hårdt på både
ben og arme. Benene kan jeg ikke gøre
noget ved, men armene kan forsynes
med en rorpindsforlænger, og sådan blev
det.
    Endvidere havde jeg liggende på
værkstedet en ½ træsko m. tilhørende
mahogniplade. Ved at lakere færdig blev
det til ½ model af en Wayfarer i speciel
Dutch design. Den fik Jan og Ton, og
den blev omgående ophøjet til præmie
til sidste båd i feltet. Flot at der også er
tanke for dem, der ikke er forrest i feltet.
    Kapsejlarealet var lidt snævert set
igennem danske briller, og der blev da
også råbt højt en gang imellem. Start-
båden, hvor jeg opholdt mig hele lørda-
gen, blev da også udsat for en påsejling,
men såvidt jeg ved, var der ingen alvor-
lige kollisioner.

   Med godt og vel 100 både på banen
fordelt på 8 forskellige klasser var det et
utroligt flot syn. Kølbådene var den stør-
ste klasse og herefter kom
Wayfarerklassen.
    Om søndagen blev jeg i land og så på
sejladserne, og jeg synes ikke at erindre
en kapsejlads, hvor man havde et så godt
og tæt kig som her.
    Præmieuddelingen var noget af et
gaveorgie bl.a. jo grundet de mange
klasser. Kommentarer, tilråb m.v. kunne
vi jo ikke rigtig følge med i, da det jo
naturligvis var på lokalsproget.
   Wayfarerklassens vindere var Jill og
Ray Scragg, W7698, Blue Joy fra UK.
Forøvrigt for andet år i træk.
    Det var så min opgave at overrække
SWS trofæet til det vindende mandskab,
og ordene var: Det skal være mit håb og
ønske for NEDWA, at det må blive til
mange W-sejladser i Open Dutch, at
Open Dutch vil tiltrække W-sejlere fra
den store W-familie, at det vil give man-
gen en god fair W-dyst. Præmien blev
overrakt til vindende skipper med et
stort tillykke og en god klapsalve fra de
mange omkringstående.

    Efterfølgende har jeg tænkt på, om
ikke NEDWA skulle ændre statutterne
for trofæet således, at det bliver en na-
tional præmie, som vil være i Holland
til ansporing og glæde der. Ikke at Jill
og Ray ikke havde fortjent den, jo så
absolut, men den kunne måske alligevel
anspore lidt mere på rent nationalt plan.

   Hjemturen efter vore gode værters
morgenkaffe mandag morgen forløb i
regnvejr hele vejen. Vi så derfor ikke så
meget af Holland, som vi havde håbet,
men en meget god oplevelse rigere vil
vi have let ved at vende tilbage senere.
   Vi kan sammen med alle deltagere
sige tak til Ton og Jan for nogle gode
W-dage.
Og vi kan sammen med Elisabeth og
Lilly sige tak til vore værter Loes og
Hans for en meget fin forplejning.
    Endvidere vil vi for os selv sige tak
til WIC og Ralph.

Halvmodel magen til den ovenfor nævnte
Foto: Jørgen F. Hansen

Fra Holland Fra Holland
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1 Søren Jensen 12 10 30 10 9 71
1 Anette Hansen 12 10 30 10 9 71
2 Anders Friis 11 11 35 13 70
2 Sune Sigsgaard 11 11 35 13 70
3 Poul Ammentorp 8 9 34 10 61
3 Irene Ammentorp 8 9 34 10 61
4 Søren Jonasen 10 8 27 12 57
4 Lise Jonasen 10 8 27 12 57
5 Steen Schubert 9 6 26 9 6 56
5 Keld Forchammer 9 6 26 9 6 56
6 Steen Madsen 31 11 42
6 Carina Madsen 31 11 42
7 Bo Christensen 25 7 5 37
7 Joel Bøgh 29 8 37
7 Jon Kjartansson 29 8 37
8 Thomas Raun 6 4 18 8 36
8 Stefan Nandrup-Buus 7 22 7 36
8 David Magnusen 7 22 7 36
9 Christian Bovet 5 5 21 3 34
9 Lone Holm 5 5 21 3 34

10 Mogens Just 33 33
10 Helle Emsvang 33 33
11 Per Larsen 32 32
11 Steen Ammentorp 32 32
11 Leica C. Jensen 6 18 8 32
12 Flemming Nielsen 7 24 31
12 Henrik Frengler 7 24 31
13 Anders Pjetursson 28 28
14 Thomas Andersson 25 25
14 Jørgen Svane 1 3 15 2 4 25
15 Kim Petersen 2 14 5 3 24
15 Helene Drud 2 14 5 3 24
15 Gunnar Petersen 3 15 2 4 24
16 Jacob Knudsen 23 23
16 Peter Kirkegaard 23 23
17 Elisabeth Geday 20 20
17 Ulla Riber 20 20

18 John Friis 17 17
18 Mary Jakobsen 17 17
19 Leif Trier-Jensen 4 12 16
19 Bo Ejstrup 4 12 16
19 Ib Lykke 16 16
19 Per Zeuthen 16 16
20 Mikael Mogensen 13 13
20 Esben Holst 13 13
21 Neel Johansen 7 5 12
22 Per Christoffersen 11 11
22 Joakim Gundel 11 11
23 Jørgen Vekslund 10 10
23 Steen Antonsen 10 10
23 Jørgen Øllgaard 1 8 1 10
24 Ole Højlund 2 7 9
24 Lennart Højbjerg 2 7 9
24 Anders Rytter 8 1 9
25 Kristian Larsen 2 4 1 7
25 Helge Larsen 2 4 1 7
26 Hr. Fogh 6 6
26 Hr. Bjerregaard 6 6
26 Stig Kaspersen 6 6
26 Thomas Andersen 6 6
27 Elof Andersen 5 5
27 Karen Andersen 5 5
28 Karl Haals 4 4
28 Torben Haslund 4 4
28 Søren Christensen 4 4
29 Helge Hansen 3 3
29 Esben Fausborg 3 3
29 Claus Eriksen 3 3
29 Peter Christoffersen 3 3
30 Finn Palne 2 2
30 Johnny Hansen 2 2
31 Thorsten Hald 1 1
31 Lasse Larsen 1 1
31 Gunnar Kondrup 1 1
31 Per Vilstrup 1 1

  Placering       Navn                          R        L   DM    S         HC             Point

R: Roskilde,  L: Lynæs,  DM: DS DM Farum, S: Skovshoved,  HC: Harboe CupRangliste 2002
Ranglisten for SWS er at se nedenfor. Ranglisten består af resultater fra
fem sejladser i 2002, ranglistestævner i Roskilde, Lynæs, Skovshoved
samt DS-Danmarksmesterskabet i Farum og Harboe Cup i Skælskør.

  Placering       Navn                          R        L   DM    S         HC             Point
R: Roskilde,  L: Lynæs,  DM: DS DM Farum, S: Skovshoved,  HC: Harboe Cup

Rangliste 2002 Rangliste 2002
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Wayfarer Porter Brother’s
Wayfarer serie 2

Pris:
World Komplet 56.192,-
MK 11 version Komplet 58.228,-
MK IA version Komplet 60.744,-
Plus S version Komplet 66.855,-
Priserne er incl. moms og ekskl. transport.
Storsejl og Genua 7.428,-
Spiler 3.714,-
Asymmetrisk spiler (kun World) 4.768,-

   Alt i udstyr og dele til Wayfarer. Ring og få en pris.

Heldækkende presenning 1.895,-
Komplet Proctor mast 5.495,-
Rorblad, lakeret 995,-
Rorhoved, lakeret 795,-
Sværd, lakeret 1.395,-
Agterluge KM I og II 1.180,-
Pakning til agterluge 195,-
Håndtrailer med næsehjul 2.995,-
Combi Autotrailer (incl. jollevogn) 8.995,-

Priserne er udregnet efter kurs 11.30 på engelske pund.

Skovgård-Mortensen
Hundige Havn

Hejren 30
2670 Greve Strand

Fredag den syvende marts var der W-
rangliste sammenrend i Farum Sejl-

klubs nye klublokaler i den navnkundige
Farum Marina.  Fra nær og fjern dukkede
30 af SWS’s medlemmer frem af vinter-
kulden for at deltage i løjerne.  Forman-
den for Farum Sejlklub havde personligt
indfundet sig og bød hver enkelt gæst
velkommen.  Jørgen Svane havde indled-
ningsvis arrangeret en mini vinsmagning
sponsoreret af ITALIENSK VINHUS i
Classensgade, et indenfor italiensk vin
overordentligt velassorteret vin-
etablissement, som stillede op med 2
experter.
    Efter en meget rundhåndet og vellyk-
ket vinsmagning, som cementerede den
gode stemning, viste Neel og Bo fra
Hellerup Fleet deres billeder fra  sidste
års internationale cruising rally i Heeg i
Holland.  Neel medbragte sit fra Norge
brækkede ben og Bo medbragte resten:
CD med billeder, computer og farve-
kanon. Der var virkelig gang i sagerne:
Billederne skiftede automatisk hvert 5.
sekund, så det gjaldt om at holde
pupillerne på maximal diameter – til
gengæld klarede vi de 200 billeder på et
kvarter. Bo viste sig i starten at have mo-
toriske problemer med tunge og kæbetøj,
men som serien hastede frem kom der
efterhånden lidt Gintberg over ham.
Flotte billeder og et imponerende flow i
forestillingen.
    Vibeke, catering supply officer on W-
6791, og hovhovmester i Farum Sejlklub,
tryllede herefter den vin inspirerede mid-
dag frem:

W-Rangliste sammenrend i Farum Sejlklub
Af Arne Stahlfest

 varm indbagt brie, bredt ostesortiment,
adskillige antonio skinker og friskbagt
italiensk brød.

    Hertil sponsorerede ITALIENSK
VINHUS, SWS og Farum Sejlklub
uimodståelige vine, som efterlod delta-
gerne i salig svime.  Jørgen Svane delte
rundhåndet de mange rangliste-præmier
ud - også herlige italienske vine, me-
dens hver enkelt fik et par ord med på
vejen – også venlige ind i mellem.
    Farum Sejlklub og SWS  (sammen
med en tidligere velhavende gæst, som
fejrede sin 50 års fødselsdag på restau-
ranten) havde  klokken elleve arrangeret
et overstadigt fyrværkeri til kr. 20.000.
I den frostklare nat spejlede tusinde
raketter sig i den tilfrosne Furesø i et
gigant-show for nethinden.  Alle stod på
sejlklubbens nye terrasse og nød det
phantastiske skue i alle regnbuens far-
ver, som stod på et kvarters tid – højere
og højere på himlen.   Det var impone-
rende – og gav respekt hos de udenbys
kommende. Flere mumlede anerkende
om ”value for money” – de 50 kroner
havde i løbet af aftenen forrentet sig
med vinøse procenter.
    Det var nu tid til lidt italiensk ”sluk-
efter” ledsaget af jazz-musik fra Elof,
Poul og Joel – og der blev sunget og
spillet til langt ud på de små timer.

Rangliste 2002Skovgård-Mortensen
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Lån VHS-video,dias eller
smalfilm gratis

Jeg har overtaget udlån af samlingen  og
du er velkommen til at bestille via E-
post, pr. telefon eller brev. Hvis du har
noget du vil have tilføjet samlingen,
eventuelt digitale billeder, må du meget
gerne sende det til mig, så kommer det
med i tilbudene.

Bestil hos:
Thomas Andersson,
Fruegade 20 A, 4200 Slagelse.
Telefon  35853178
E-post   tandersson@mail.tele.dk

Video VHS
Lånetid en måned

Diverse W-mesterskaber  02:20

DM 1992 - Wayfarer på Ho Bugt

Full Speed Ahead - bånd 1:
Mast- og Sejlkontrol  02:00

Full Speed Ahead - bånd 2:
Trim sejl  02:03

Full Speed Ahead - bånd 3:
Sejladsteknik rund på banen
01:30

Full Speed Ahead - bånd 4:
Let vejr, hårdt vejr  01:30

International Wayfarer Rally

Rantzausminde 1988             00:50

Skandinavisk Mesterskab 00:30
for Wayfarer-joller 1985,

Tunø-tur 1992
Barometersejlads 1993,
Tur til Henry 1994

DM  1988, Esbjerg

W-trim - McNamara Canada 1990

Wayfarer DM 1994 Egå

Wayfarer National & World Champions-
hip 1983

Wayfarer  the Movie 01:23

Wayfarer Worlds 1998 02:37

VM1978
Super 8 smalfilm
Lånetid to måneder.

Wayfarer Worlds 1978
(dias 24 x 36 ,  96 stk.)
Lånetid to måneder.

Summer cruise
16mm tonefilm
Lånetid to måneder.

Rantzausminde 1989 00:30
Rantzausminde 1990 00:30
Rantzausminde 1991 00:30
Rantzausminde 1992 00:30
Rantzausminde 1993 00:30
Rantzausminde 1994 00:30
Rantzausminde 1995 00:30
Rantzausminde 1996 00:30
Rantzausminde 1997 00:30

Wayfarer Trading

Thomas Ravm-Petersen
Skovgårdsvej IS
2920 Charlottenlund

E-mail:  trp@wt.dk

Telefon 39 64 20 07
Telefax 39 63 59 07
Girokonto 8 58 52 61
Bank: Danske Bank
Konto:4260 40011665495. april 2003

Landevejstrailer udlejes, joller transporteres.

Alle priser inel. 25% moms. Ret til prisændringer
forbeholdes. Pakning og forsendelsesomkostninger
er
ikke indregnet i priserne.––
Åbningstid efter aftale

SWS udlån

Mast & Rig
Mast, Proctor,grå 5.900

- klamper til fald 115
- skivgat m. kuglelejer til spilerfald 160
- hjul til ophal, pr. stk. 65
- skivgat til forsejl 390
- mastekrave 240
- kasse m. 2 hjul til ophal 450
- kompasholder 350

Mastespor 270
Mastestol 2.100
Mastebolt, stål Ø  8mm 190
Svanehals smal/fast 1.040/700
Sallingshorn, blå, pr. stk 220

- endestykke, justerbart, pr. stk. 145
- svingbare incl. endestykke 1.400
- d.o. incl. fastgørelse på mast 1.850
- stilleskrue 430

Vant og stag, 3mm, pr. stk. 290
Huljern til justering af vant, pr. stk. 150
Vantbeskytter, 190 cm, pr. stk. 30
Wirefald, m. sjækel, forsejl/storsejl 315/330
Faldstrammer 410
Windex 300
Vimpel/ fastgørelse 145/90
Bom, Proctor, grå 1.830

- slæde med øje 120
- lang slæde til kickingstrap 370
- endestykke 280
- wireløkke til ophæng af stage 310

Spilerstage
- tapered, 800 gr Ø38mm/Ø 42mm670/810
- kile til ophal 65

Jollevogn
Komplet jollevogn, varm-galvaniseret 3.800
Vugge incl. beslag, varm-galvaniseret 1.000

Presenning & Sejl
Pressenning, - heldækkende mkI, mkII 2.550
                     - cockpit 1.900
Storsejl 4.350
Genua med rude 2.650
Fok 2.100
Rulleforstag. (Tromle & topsvirvel) 1.050
Sejlpinde pr. stk 150
Montering af hurtigreb/opdriftslomme 900/700

Ror & Sværd
Sværd, plywood, 20 mm, 4,5 kg * 1.750

- stavlamineret lak./ulakeret 5.400/3.650
- bøsning af acetal (kølbolt Ø 8/10 mm ?) 90
- kølbolt Ø 8/10 mm 90

Gummipakning til kølbolt, 2 stk. 50
Bremse/stopklods 200/150
Rorpind, lakeret træ/aluminium 1.950/780
Rorpindsforlænger 420
Rorpindshoved, til træ/aluminium 550/780
Rorhoved, aluminium, incl. rorpind 2.850

- træ * 650
Rorblad, 15/20mm plywood * 950
* ulakeret, excl. beslag

Luge
Agterluge mk I/mk II 2.500/2.900
Vrider/plade til vrider 50/18
Vippearm/bøjle til samme 130/110
Lugepakning mk II, gummi/silicone 270/410

- mk I, gummi/silicone 200/250
Siliconelim, 1 tube 310
Rund forluge med gevind 160

- O-ring (pakning) 40

Diverse
Dørk, 9 mm ulakeret, plywood 1.400
Bådrulle-overtræk 200 kg 450
Bundprop,  gevind/glat 40
Centerskødningsblok med kuglelejer 1.070

- træklods til montering 200
Bailer/Plastic-Bailer til SD 530/800
Håndtag i teak pr. stk. 470
Se billeder af varer,  joller til salg m.m. på

www.wt.dk
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Tursejladsudvalg
Bo Christensen, Mosegårdsvej 68,
DK-2820 Gentofte, 39 68 03 30,
bcr@dk.ibm.com
John Ejler Nielsen, Engmarksvej 15,
DK-8240 Risskov, 86 17 62 33,
johnejler@mail.dk
Ernst Henriksen, Gormsgade 17,
DK-6700 Esbjerg, 75 13 12 15
K. H. Jensen, Granalleen 30,
 N-1363 Høvik, 67 12 10 02,
w1348@hotmail.com

Kapsejladsudvalg
Jørgen Svane, C. F. Richs Vej 152, 2. tv.,
DK-2000 Frederiksberg, 38 34 89 34,
j.svane@mail.dk
Eivind Norrud, Seljeholtet 33 B,
N-1344 Haslum, 67 53 82 37
Ebbe Kildsgaard, Alsædtægten 21, St.
Darum, DK-6740 Bramming, 75 17 91 99
Peter Bichel, Kamma Rahbechs Vej 49,
DK-8230 Åbyhøj, 86 15 72 73
Stephan Nandrup-Bus, Virum Stationsvej
49, DK-2830 Virum, 45 85 45 15

Teknisk udvalg, målere
Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16,
DK-6715 Esbjerg N, 75 12 16 46,
jenskonge@esenet.dk
Jørgen Hededal, Vågøgade 7,
DK-8200 Århus N, 86 16 33 10
Poul Meldgård, Hulvejen 28,
DK-3400 Hillerød, 48 26 78 90
Neel Johansen, Mosegårdsvej 68,
DK-2820 Gentofte, 39 68 03 30
Eivind Norrud, Seljeholtet 33 B,
N-1344 Haslum, 67 53 82 37
Lars Vibskov Christensen, Fristedet 3,
Næsby, DK-5270 Odense N, 66 18 01 42

WIC-repræsentant, Teknik samling,
Webmaster
Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16,
DK-6715 Esbjerg N, 75 12 16 46,
jenskonge@esenet.dk

Lån af  bomtelt,
 Bo Christensen,
Tursejladssekretær.

Videoudlån
Thomas Andersson, Fruegade 20 A, 4200
Slagelse, 35853178, tandersson@mail.tele.dk

W-nyt redaktion:
Jørgen F. Hansen, Ordrupvej 23,2  2920
Charlottenlund, tlf.: 39645349
E-mail: jfhansen@mail.dk

SWS-Service, salg, PR:
Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15,
DK-2920 Charlottenlund
39 64 20 07, fax: 39 63 59 07, trp@wt.dk

Kontaktpersoner

Aså: Rolf Hartvig-Hansen:
rolle@image.dk

Egå: Jørgen Hededal:
86 16 33 10

Esbjerg: Jens Konge Rasmussen,
75 12 16 46

Esrum Sø: Poul Meldgård,
48 26 78 90

Furesøen: Jesper Friis.
44 95 43 14

Hellerup: Stig Kaspersen,
39 61 99 60

Køge: Bjarne Christiansen,
56 28 33 94

Odense: Lars Vibskov Kristensen,
66 18 01 42

Oslo: Einar Tveito,
67 54 12 84

Skive: Thorkil B. Mogensen,
97 52 80 10

Sletten: Lars Rich,
49 19 01 70

Vejle: Agnete Kristensen,
75 82 57 26

Århus: Peter Bichel,
86 15 72 73

Skåne: Göran Skoog,
+46 (0) 42 26 33 60

Komite
Formand:
Poul Ammentorp, Munkevej 29 A,
DK-3500 Værløse, 44 48 59 05,
poul@ammentorp.dk
Næstformand:Gunnar Kondrup
Jens Kusks Vej 3,
DK 6731 Tjæreborg , 75175582
 guk@esenet.dk
Kasserer:
Egon Madsen, Hvidovrevej 74 e, DK-
2610 Rødovre, 36 70 22 09,
giro 3 17 10 86
egma@post.tele.dk
Sekretær, medlemskartotek:
Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej
15, DK-2920 Charlottenlund
tlf:39 64 20 07, fax: 39 63 59 07,
trp@wt.dk
Øvrige medlemmer:
Bo Christensen, Mosegårdsvej 68,
DK-2820 Gentofte, 39 68 03 30,
bcr@dk.ibm.com
Poul William Leates, Lykkegårdsvej
99, Farstrup, 8355 Solbjerg, 86 92 64
19, leates@get2net.dk
Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16,
DK-6715 Esbjerg N, 75 12 16 46,
jenskonge@esenet.dk
Jørgen Svane, C. F. Richs Vej 152, 2.
tv.,  DK-2000 Frederiksberg, 38 34
89 34, j.svane@mail.dk
Göran Skoog, Tullgatan 15, S-25269
Råå, + 46 (0) 42 26 33 60,
info@args.se
kjell Gjære, Hovinlia 3, N-1900
Fetsund, tlf. 6388 1792,
kjell.gjare@fet.online.no

SWS kontaktSWS udvalg og service

Velkommen til nye medlemmer

Fleet W nr. Navn
Esbjerg W Ole Bro
Esbjerg Ernst Jessen
Esbjerg Jørgen Mortensen
Furesøen Martin Sørensen
Furesøen Peter Lang Nielsen
Fyn Henrik Mose
Østjylland Gregers Beck
Sydsjælland 8921 Kenneth Steen

( bestyrelse )
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